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De uitgave van dit blad wordt
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Noord-Groningen

Maandelijkse
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Opening expositie Mirjam Bouchier
Het is zaterdagmiddag 18 april 2015. In Rottum worden veel auto's geparkeerd en lopen nog meer mensen
richting de kerk. Het is prachtig weer en ook ik vertrek naar dat prachtige gebouw. Mijn lieve buurvrouw Mirjam
opent vanmiddag een expositie en daar wil ik het mijne wel van weten.

Bij de kerk aangekomen maak ik
een praatje met een paar mensen
uit het dorp en ga dan tegen vier uur
naar binnen. Mirjam staat voor in
de kerk te stralen en knikt vriende-
lijk naar iedereen. Ik neem de prach-
tige kunst snel even in me op en

neem me voor
om alles na de
opening eens
aan een uit-
gebreid on-
derzoek te
o n d e r -
werpen.

 Iedereen zit op de toch wel harde
banken als Mirjam ons welkom
heet en in het kort een uitleg geeft
over  de  kunst  die  in  de  kerk  is
uitgestald en opgehangen. Na deze
introductie geeft ze het woord aan
haar zus die een speech houdt en tot
slot de expositie officieel opent.

Na deze mooie woorden gaan Ger-
hard Wentink en Babz Mook de
opening afsluiten met zang en pia-
nospel. Heerlijk genieten we alle-
maal van de klanken die tijdens
deze middag ten gehore worden
gebracht. Na dit intermezzo be-
dankt Mirjam iedereen voor zijn of
haar komst en nodigt ons uit voor
een drankje en hapje.

Ik nam een glas rode wijn en kwam
in gesprek met mijn lieve buur-
vrouw. Zo vertelde ze dat naast de

bootjes en wachters, er ook een
droomboot hangt die ze speciaal
heeft gemaakt voor het project 'Sa-
men tot het einde', dat vorig jaar in
ons mooie dorp speelde in het ka-
der van Kern met Pit.

Na nog een laatste ronde langs alle
prachtige kunst ben ik huiswaarts
gekeerd. Ik heb weer een bijzonde-
re middag mee mogen maken in
mijn prachtige dorpje op
de oudste wierde van
Nederland.
Ook u kunt gratis deze
expositie gaan bewonde-
ren in de kerk van Rottum.
De kerk is open van 09.00
17.00  uur.  Ik  kan  het  u
allen aanbevelen.

Groet,
Uw ReRo
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Collecte
In deze week (van 27 april t/m 2 mei) wordt de collecte gehouden voor
t Lougnijs. Misschien zijn we al bij u aan de deur geweest, en misschien
ook nog niet of was u zelf niet thuis op dat moment. Hebt u de collectant
gemist en wilt u alsnog iets geven? Dan kunt u uw bijdrage overmaken
op NL25 RABO 0342 2179 33 t.n.v. t Lougnijs onder vermelding van uw
naam en adres en 'collecte 2015'.
Wij danken u bij deze vast voor uw bijdrage!!

Alette de Vries-Rennen
Penningmeester
_____________________________________________________________________

Wie-o-wie komt ons
team versterken!?
Beste mensen, het gaat goed met de peuterspeelzaal Poppedijn. Zó goed,
dat er zelfs weer een wachtlijst is! Elke dinsdag- en vrijdagmorgen wordt
er vrolijk op los gespeeld, gezongen en geknutseld. Met 16 peuters is dat
een drukte van belang. Daarom zijn wij op zoek naar versterking!
Wie-o-wie komt ons team versterken op de dinsdagochtend?

We zijn op zoek naar een vrijwilli-
ger/ster die ons wekelijks wil hel-
pen met spelen, zingen, knutselen,
troosten en hand- en spandiensten.
Iets voor u?
Loop gerust even binnen op de
dinsdag- of vrijdagmorgen rond
11:45 uur voor meer informatie.

TOT ZIENS!

Ps.
Voor mensen die
denken  dat  ze
geen vrijwill i-
gerswerk mo-
gen  doen  i.v.m
hun uitkering:
deze regels zijn sinds januari van
dit jaar veranderd! Dus informeer
zeker even wat er mogelijk is.

Paaseieren zoeken voor de jeugd
weer een GROOT succes
Zaterdag 4 april jl. waren gigantisch veel eieren verstopt rond het
sportcomplex van KRC. Om half drie werden de kinderen verwacht,
waarna de zoekacties al snel van start gingen. De gehele organisatie van
deze middag lag in handen van de meisjes van ons KRC MC1-team. De
dames hadden het allemaal perfect geregeld. Voor iedereen was een
bekertje ranja en een paaslekkernij.

F-JES
1e prijs Danny
2e prijs Roan
3e prijs Ilana

E-ERS
1e prijs Emiel
2e prijs Jordy
3e Prijs Lara

D-ERS
1e prijs Caroline
2e prijs Darwin
3e prijs Jan
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1. Even voorstellen:
Marieke Brenninkmeijer (40), ik
woon samen met Marjolijn en onze
zoons Ties (3) en Gijs (1) aan de
Langestraat 14.

2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
Lezen, koken of uit eten, wandelen
in de omgeving en kneuteren thuis
met het gezin, al dan niet samen
met vrienden of familie.

3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Zoete broodjes (kaneelbroodjes
bijvoorbeeld), versgeperste si-
naasappelsap en thee.

4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Een spijkerbroek

5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Van yoga en sporten. Sinds een
jaar doe ik aan yoga met een clubje
iedere maandagavond in Weste-
remden. Erg ontspannend en gezel-
lig. Sinds ik gestopt ben met voet-
bal (door enkelblessure) is het zoe-
ken naar een goed alternatief. Mijn
laatste poging was een 'spinning' in
de sportschool in Uithuizen; prima,
maar ik zou liever weer een teams-
port doen.

6. Naar welke radiozender(s) luis-
ter je het liefst en waarom?
Radio 1 voor het nieuws en sport op
zondag, radio 2 voor de jaren 80
muziek.

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Het nummer van Maaike Ouboter,
'dat  ik  je  mis'.  Een  liedje  dat  ze
schreef voor haar overleden moe-

der. Het gaat over verlies en over de
onvoorwaardelijkheid van het moe-
derschap. Ik hou het nooit droog als
ik het hoor.

8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Met Aaf Brandt Corstius, columnis-
te van de Volkskrant. Haar columns
zijn grappig en goed geschreven.

9. Wat zou je doen met  � 1 mil-
joen?
Een hutje ergens aan zee kopen en
verder weet ik het echt niet.

10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Bungeejumpen. Het leven is al ver-
assend genoeg met beide benen op
de grond.

11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Er is nog genoeg te wensen: het
varieert van het volgen van een
cursus Spaans tot het hebben van
meer zelfvertrouwen. Maar een
langere periode een verre reis
maken met het hele gezin is een
grote wens, dat gaat echt nog wel
gebeuren.

12. Aan wie geef je de Pen door?
Aan David Bol.

4 mei nationale herdenking
Hierbij herdenken we alle burgers en militairen, die in het konink-
rijk der Nederlanden, of waar ook ter wereld zijn omgekomen,
sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog, in oorlogssitua-
ties en vredesmissies. U bent welkom in de Antoniuskerk te
Kantens

AANVANG 19.00 UUR
Om 19.45 uur wandelen we gezamenlijk onder het luiden van de
klokken naar de herdenkingsplaquette, waar er door burgemeester
en wethouders een kranslegging zal plaats vinden. Hierna wordt de
Last Post gespeeld, waarna er twee minuten stilte volgen.
Een aantal kinderen zullen vervolgens bloemen leggen.
Ook is er gelegenheid voor belangstellenden voor het leggen van
bloemen. Aansluitend wordt er koffie/thee geschonken in t Schien-
vat.

U wordt verzocht vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlaggen
halfstok te hangen.

5 mei bevrijdingsdag
In 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Eén maal in de
5 jaar wordt aan de bevrijding een extra feestelijk tintje gegeven door
versierde boerenwagens te maken, welke in optocht door de drie dorpen
rijden. Het thema van deze optocht is: “Nederland door de jaren heen”

Aanvang:  13.30 uur
Startpunt: O.B.S. Klinkenborg
Pastorieweg
Bredewegstraat
Poelestraat
Kerkhofsweg
Molenweg
Kolpendestraat
Usquerderweg
Langestraat
Bredewegstraat
Bredeweg
Kooistraat
Stitswerderlaan
Pastorieweg
Usquerderweg
t Lage eind  Rottum
J.Tilbusscherweg
Knolweg
Stitswerderweg Stitswerd
Bredeweg
Bredewegstraat
Langestraat
Pastorieweg
eindpunt O.B.S. Klinkenborg

Bewoners langs de route worden
verzocht bij het parkeren van auto's
rekening te houden met het passe-
ren van de optocht. Bewoners en
bezoekers aan de Pastorieweg
worden verzocht niet te parkeren
(ook niet in de stroken) i.v.m. jure-
ring en opstelling van de wagens.
Bij niet doorgaan van de optocht
wegens slecht weer, wordt voor
11.00 uur bericht gegeven aan de

contactpersoon van iedere wagen.

Alternatief: zaterdag 9 mei
(zie tijden 5 mei).

U wordt verzocht te vlaggen tijdens
deze dagen en om het geheel nog
een extra feestelijk tintje te geven
kunt u van 27 april t/m 5 mei uw
straat en/of tuin versieren!

MUZIEKFESTIVAL
Na afloop van de optocht begint er
om 17.00 uur een muziekfestival bij
of in t Schienvat met de bands
Waddnroes, BBQ Band, The Brothel
Brothers & The Maradona’s en
Kaanster Sessie Band.
Later op de avond is er een jam-
sessie, dus bespeel je een instru-
ment, neem die dan mee en doe
mee.
Deze avond wordt mede mogelijk
gemaakt door Team Sunrise,
die U kunt steunen middels een
donatie.
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CSCW-Feestcomité organiseert
dauwtrap-morgen met ontbijt
Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een dauwtrapmorgen. Lijkt het je wat
om 's morgens vóór zonsopkomst een wandeling te maken in de mooie
natuur rond Kantens, vogels spotten, plantjes ontdekken en de zon zien
opkomen? Er zal iemand bij zijn die wat uitleg hierover kan geven; dus
een morgen om naar uit te zien.

Wie een verrekijker heeft: hang
hem om, een fototoestel mee kan
ook geen kwaad en wie een vogel/
plantenboekje heeft, neem het maar
mee.
Aan het eind van deze prachtige
natuurwandeling staat er voor ie-
dereen een ontbijt klaar in t Schien-
vat.
Start: 05.40 uur bij de Theaterwerk-
plaats aan de Oosterweg 4 te Kan-
tens.

Kosten (luxe) ontbijt: volwassenen
� 7,00, kinderen t/m 12 jaar � 5,00
en vanaf het 4e kind gratis.

Opgave  vóór  10  mei  bij  Marten
Miske, Langestraat 13 te Kantens.
Betalen gelijk bij opgave door mid-
del van envelop in de brievenbus.

 m.miske@hetnet.nl

Wandelvierdaagse
18, 19, 20 en 21 mei
Maandag 18 mei is de start van de wandelvierdaagse. De afstand is 5 km.
De start is vanaf t Schienvat te Kantens.
Inschrijven voor de 5 km vanaf 17.45 uur maar kan ook vooraf via mail
door naam en de hoeveelste keer te mailen naar m.miske@hetnet.nl. Dit
kan tot 16 mei 18.00 uur. Vertrek is dagelijks om 18.00 uur.
Inschrijfgeld is � 4,00 te voldoen bij de start.

Marten Miske
Langestraat 13, 9995 PD Kantens,   m.miske@hetnet.nl
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Orgelconcert
Antoniuskerk
De Orgelcommissie organiseert op zaterdag 9 mei weer een orgelcon-
cert op het 16e eeuwse Husz-orgel van de Antoniuskerk te Kantens.
Organist is Matthias Havinga, organist van de Evangelisch-Lutherse
Gemeente te Amsterdam.

Matthias Havinga studeerde orgel
bij Jacques van Oortmerssen aan
het Conservatorium van Amster-
dam. Tevens studeerde hij piano bij
Marcel Baudet en als kerkmusicus
aan het Koninklijk Conservatorium
te Den Haag bij Jos van der Kooij en
Theo Goedhart. Matthias won prij-
zen op verschillende internationale
orgelconcoursen, waaronder de
eerste prijs op de Third Kotka
International Organ Compe-
tition in Finland, 2009.
Hij concerteerde in talloze
Europese landen en de VS en
maakte radio-opnamen in
binnen- en buitenland. Zijn
CD's werden door pers
en publiek lovend
ontvangen.
Matthias is een
vee lgevraagd
solist en conti-
nuospeler bij
koren en orkes-
ten. Hij speelde
met het Konink-
lijk Concertge-
bouw Orkest en

werkte met koren als het Collegium
Vocale Gent, het Nederlands Ka-
merkoor en het Groot Omroepkoor.
Samen met blokfluitiste Hester
Groenleer vormt hij een vast duo,
dat streeft naar vernieuwende, ver-
rassende programma's die ondanks
ongebruikelijk repertoire toch toe-
gankelijk en gevarieerd zijn.

De Orgelcommissie van Kan-
tens is dan ook verheugd
dat Matthias gehoor heeft
gegeven aan de uitnodiging
om bij ons te concerteren.
In Kantens worden werken

gespeeld waarbij de
unieke klank van
het orgel gaat
schitteren.
De entree is net
als overal bij or-
gelconcerten
� 8,00, incl. een
drankje na af-
loop in het koor
van de kerk.
De aanvang is
20.00 uur.

Speeltuin noodkreet!
Het bestuur van speeltuin t Spruddernust is op zoek naar leuke, enthou-
siaste ouders die wat tijd en energie willen steken in de speelplek van
hun kinderen en alle kinderen in het dorp. We zijn nu met vier bestuurs-
leden en dat is te weinig om de dingen te realiseren die nodig  zijn.
Daarnaast moeten drie bestuursleden volgens het reglement plaatsma-
ken voor nieuwe bestuursleden. Tijd voor frisse blikken en vernieuwende
ideeën?

Er zijn al enkele dorpsgenoten be-
naderd, helaas zonder resultaat.
Als echter niemand bereid is om
wat voor de speeltuin te betekenen,
betekent dit sluiting van de speel-
tuin. Voorkom verpaupering en slui-
ting van de speeltuin en meld je aan
als bestuurslid. De speeltuin heeft
behoefte aan bestuursleden en klus-
jesmannen of -vrouwen (ook 65+
zijn van harte welkom), voor het
opknappen en onderhouden van de
speeltoestellen in de speeltuin en
speelperkje in de Kooistraat.

We hopen dat (groot)ouders van
kinderen hun verantwoordelijkheid
nemen en we rekenen op veel reac-
ties.

Het bestuur van
speeltuin t Spruddernust



6

Een tijdje geleden werd ik benaderd door Anje van der Hoek met de vraag
of ik een stukje over mijzelf wilde schrijven voor het Lougnijs, rubriek
Uitgevlogen. Ik hoefde daar niet lang over na te denken en stemde erin
toe. Vandaar dit relaas.

Mijn naam is Jan Miske. Ik ben
geboren in 1954 aan de Kerkhofs-
weg (het grote huis tussen Salem
en de school). Mijn ouders waren
de kosters van de voormalige gere-
formeerde kerk. Daarom zijn we op
mijn tweede jaar verhuisd naar Kerk-
pad 4, de kosterswoning.
Ik ging vanaf mijn 4e jaar naar de
kleuterschool van de “School met
de Bijbel” en vanaf mijn 6e jaar naar
de lagere school. Ik heb in Kantens
een onbezorgde jeugd gehad.
Wat ik me herinner zijn in de winter
het schaatsen op het Boterdiep.
Ook de schaatswedstrijden tussen
de jeugd van Kantens en prikslee-
ën.
Na de lagere school ben ik naar de
ULO gegaan in Middelstum en aan-
sluitend nog naar de havo (Nijen-
borgh) in Groningen. Daarna nog
een jaartje HEAO (erg veel gekla-
verjast!!).
Vrienden uit die tijd waren Jan Kre-
mer, Wiebe Kloppenburg, Albert
Veerman, Jan Peter Mulder en neef
Marten Miske.

Ik heb een aantal jaren gevoetbald
bij KRC en met het B-elftal een keer
kampioen geworden. We mochten
toen als beloning naar een wed-
strijd van GVAV (FC Groningen).
Een aantal jaren noodgedwongen
gestopt vanwege voetbalknieën.
Toen er een A-elftal moest komen,
ben ik keeper geworden. Later
keeper en speler bij de senioren en
zowel kampioen geworden als ge-
degradeerd.

Daarnaast meegedaan aan diver-
se activiteiten in Kantens.
Ik ben een aantal jaren lid geweest
van de toneelvereniging Advendo ,
waarbij de jaarlijkse uitvoering al-
tijd een groot feest was voor het
dorp in het Schienvat . Namen als
Popko en Siet Huizinga, Hilda van
der Veen, Lieuwe Brandsma, Trijn
Westra, Jantje Dijkema en Gé Hoek-
zema schieten me zo te binnen.  Een
heerlijke tijd (gelukkig hebben we
de foto`s nog).

Wat me ook bijgebleven is, dat we
in 1980 een avondvullende revue in
elkaar hebben gezet voor het be-
vrijdingsfeest, waar we als organi-
serend team veel plezier en werk
aan hebben gehad.

Binnen de kerkelijke gemeenschap
van Kantens ben ik altijd wel actief
geweest in het jeugdwerk (clubs en
jongerenvereniging); nadat mijn
vader overleed in 1974 ben ik nog
samen met mijn moeder (overle-
den in 2004) koster geweest.

Na veel jaren wat zakgeld verdiend
te hebben met werken bij boeren
als Holtman, Vinhuizen  en Lam-
bers, ben ik na mijn schoolperiode
(1973) gaan werken bij loonbedrijf
Theo  Smits  uit  Zandeweer.  Hij
kwam iemand tekort voor het erw-
ten dorsen in Brabant, Limburg en
ZO-Drenthe en later het gewone
loonwerk.
In april 1974 ben ik bij de Gemeente

Groningen  gaan  werken  bij  de
Dienst Stadsontwikkeling en Volks-
huisvesting bij Interne Zaken. In de
winter met de bus en in de zomer-
maanden met de motor of op de
racefiets (vaak samen met Hen-
drik van Dellen).

In 1978 leer ik Nelly de Jong uit
Rottum (Bethlehem) kennen en we
zijn getrouwd in 1982. We hebben
eerst een viertal jaren in Stedum
gewoond, waarna we in 1986 zijn
verhuisd naar Emmen in Drenthe,
waar we nu nog steeds wonen.

We hebben samen een drietal
prachtige kinderen gekregen: Mar-
ten, Annemarie en Esther.

Zoals geschreven zijn wij naar
Emmen verhuisd, omdat wij daar
werk hadden gevonden. Nelly
kwam te werken in het Scheperzie-
kenhuis en ik ging werken bij de
gemeente Emmen.
Ook in Emmen heb ik binnen de
kerkelijke gemeenschap diverse
functies mogen vervullen. Ook het
kosterschap is mij hier niet vreemd
(zo vader, zo zoon).

Hobby`s waar ik toch veel tijd in
steek zijn postzegels verzamelen
en vogels kijken. Ik ben graag op
pad om vogels te kijken in het wild
en als er ergens in Nederland een
zeldzame vogel wordt gespot, ga ik
toch graag zelf ook kijken.
Een speciaal project hierbij zijn
ooievaars. Ik probeer de nesten
van de ooievaars bij te houden in

Groningen en Drenthe. Vooral in het
voorjaar/zomer kost dat veel tijd
om de ringen af te lezen van ooie-
vaars. Welke ooievaar zit waar te
broeden; hoeveel jongen zijn er
geboren/uitgevlogen. Daarbij heb
ik een ringvergunning om jonge
ooievaars te mogen ringen in de
provincies Groningen en Drenthe.
Dus wanneer ik bij het nest kan
komen en de nesteigenaar geeft
toestemming, dan kom ik langs om
de jonge ooievaars te ringen (Op-
roep: wie nog nesten weet in de
provincie Groningen, dan horen wij

dat graag). Voor meer informatie
hierover: zie www.ooievaars.eu).

Een hartelijke groet uit Emmen.

Jan Miske
________________________________________________________

Collecte
De collecte voor het Reuma-
fonds heeft in Kantens, Rot-
tum en Stitswerd � 567,17
opgebracht.

Hartelijk dank!

Vriendelijke groet,
Jannie Knot
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Pasen 2015
Het is weer 2e paasdag en ik ben
al vroeg op. Het jaarlijkse eieren
zoeken en neuten schaiten vindt
vandaag weer plaats in mijn prach-
tige dorpje op de eeuwenoude bult.
Na het ontbijt en de ochtendkoffie
verzamel ik mijn, dit jaar gespaar-
de, klein geld en doe het in twee
zakjes. Eén voor mijn allerliefste
en één voor mezelf.

Om kwart over twee vertrekken we
gearmd naar het dorpshuis. Wat
schetst mijn verbazing, het dorps-
huis ziet er heel anders uit.
De zonnepanelen wist ik al wel
maar die ramen….
Nieuw.. anders.. smerig… Ik stie-
fel naar binnen waar meneer Piet-
de-voorzitter druk in de weer is met
de koffie en thee.
“Piet wat moet dit nu weer voorstel-
len? Wat is er met de ramen ge-
beurd?”

“Vind je het mooi?” was direct zijn
wedervraag. “Jawel, maar wat
mag dat wel niet kosten?”
“Zoals je weet willen we al langer
het dorpshuis renoveren. Dankzij
de subsidies van gemeente Eem-
smond, NAM en de provincie is dat

nu mogelijk geworden. De zonne-
panelen op het dak was vorig jaar
de eerste stap, deze nieuwe dub-
belglas ramen zijn stap twee en
als laatste gaan we de oostwand
en toiletgroep aanpakken.
De ramen die er nu inzitten zijn
gelijk aan de ramen die er vroeger
ook in zaten toen het dorpshuis
nog de dorpsschool was. We heb-
ben het dus weer in oude glorie

hersteld.” Op dat moment komt
Nelie binnen met de mededeling
dat we in de tuin van Willem en
Maria beginnen met eieren zoeken.
Twaalf kinderen rennen door de
prachtige tuin en zoeken alle eieren
op. Zelfs in de aardbevingsscheu-
ren  van het huis zaten eitjes ver-
stopt. De ouders stonden gezellig
keuvelend in het zonnetje en Wil-
lem en Maria zochten met de aller-
kleinsten mee.
Na een half uurtje waren ze alle-
maal gevonden en kregen de kin-
deren van Maria nog wat te drinken
en van Nelie nog een Paashaas van
chocola. Daarna vertrok iedereen
naar het dorpshuis.

Binnen lagen de twee banen voor
het neuten schaiten al klaar en
kregen we van Wimjan uitleg hoe
het spel gespeeld moest worden.

Fanatiek gingen de kinderen (met
eitjes als inzet) en de ouderen (met
geld als inzet) aan het schaiten.
35 grote en kleine mensen hebben
tot 5 uur 's middags, onder het genot
van een hapje en drankje, gescho-
ten met de al 100 jaar oude kogels.

Vlak voor de avondmaaltijd ver-
trokken mijn allerliefste en ik weer
naar huis.
De zakjes nagenoeg leeg maar met
een heel tevreden gevoel over de
gezellige middag en het prachtig
vernieuwde dorpshuis.
Ik heb gelukkig weer een jaar de tijd
om kleingeld te sparen om in 2016
weer te gaan neuten schaiten en
eieren zoeken.

Groet
Uw ReRo
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Jaarvergadering en stimuleringsprijs
Op 8 april jl. heeft de jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelangen
Kantens plaatsgevonden. Eén van de kenmerkende gebeurtenissen
tijdens deze jaarvergadering is de uitreiking van de stimuleringsprijs. Dit
jaar was de vaststelling van de toekenning erg gemakkelijk. Het betreft
een stichting die wel enige opleving kon krijgen en dat werd ook zo door
ze geuit. Namelijk door middel van een noodoproep. We hebben het
natuurlijk over Stichting Kanster Jeugdhonk. Zonder hernieuwde energie
zag de toekomst er somber uit. Gelukkig heeft zich een nieuw bestuur
gevormd met verrassend veel bestuursleden en is het weer een ontzet-
tend levendige club. Wij vinden de stimuleringsprijs daarom helemaal
gepast. De vernieuwing komt de leefbaarheid voor de jeugd van ons dorp
helemaal ten goede.

Ook zijn er wijzigingen binnen het
bestuur van de VDK. Na 3 jaar
voorzitterschap heeft Jolanda Stal-
laert haar keuze gemaakt om zich
niet herkiesbaar te stellen als be-
stuurslid. Wij vinden het bijzonder
jammer haar als persoon en als
voorzitter te moeten missen in het
bestuur, maar hebben uiteraard
begrip voor haar keuze. Op voorin-
gelichte en daardoor meest pas-
sende wijze hebben we haar be-
dankt met een 'we wish you well-
ness'-bon. Nogmaals dank voor je
inzet voor het dorp.

Tevens zijn er twee nieuwe be-
stuursleden toegetreden, namelijk
Corrie Lenstra en Evert Spriensma.
Daarmee zijn er nu 5 bestuursle-
den.

Tijdens de jaarvergadering is te-
vens bekend gemaakt wat de Denk-
tank heeft opgeleverd. Na een rede-
lijk lange periode van ideeën ver-
garen, informatie inwinnen, plan-
nen uitwerken en toetsen op haal-
baarheid is vastgesteld dat er aan
twee zaken een vervolg wordt ge-
geven. Dit betreft:

l Een invulling voor een pakket
LED verlichting voor alle bewoners
in het dorp, en
l Een audiovisuele / multimedia-

le voorziening in cultureel centrum
t Schienvat

We vinden dat we met dit resultaat
volledig tegemoet komen aan de
eis dat het project een duurzaam
maar sociaal karakter moet heb-
ben. Ondanks dat wij deze uitkomst
enorm waarderen zullen er altijd
mensen zijn die liever een andere
invulling hadden gezien. Voor deze
mensen was er een warm plekje
beschikbaar in de Denktank-com-
missie. Voor commissieleden of
anderen waarvan zijn of haar idee
niet wordt uitgevoerd is dat wellicht
jammer, maar we denken een ra-
tioneel en democratisch proces te
hebben gevoerd.
Hiermee eindigt het bestaan van de
Denktank-commissie en bedanken
we alle leden voor hun inzet. De
volgende stap is een definitief pro-
jectplan op te stellen (o.a. cofinan-
ciering) en dat in te dienen bij de
NAM.
Er worden twee werkgroepen ge-
vormd die voor verdere uitwerking
en realisatie gaan zorgen. Aanmel-
dingen voor deze werkgroepen zien
we uiteraard graag binnenkomen
bij het bestuur.

Geert Doornbos (secretaris)
 0595 55 72 50

John van de Rijdt(penningmeester)
 0595 55 13 95

Erik Kuiper (bestuurslid)
 06 21 21 66 67

Corrie Lenstra (bestuurslid)
 06 28 40 31 63

Evert Spriensma (bestuurslid)
 06 28 74 13 42

'Mit mekoar en veur mekoar.'
http://dorpsbelangen.kantens.nl

 dorpsbelangen@kantens.nl
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Eemsmond Runners start nieuwe beginnersgroep
Ook dit voorjaar kunnen mensen die willen (her)beginnen met hardlopen weer bij Eemsmond Runners terecht. Bij de Scherphornhal in
Uithuizermeeden vertrekt donderdag 21 mei om 19.00 uur een nieuwe groep die zich onder leiding van trainer René La Crois gaat voorbereiden
op een afstand van vijf kilometer tijdens de Eemsmondloop op zaterdag 3 oktober. Belangstellenden kunnen voor informatie en opgave mailen
naar  eemsmondrunners@gmail.com of bellen op T 0595-415039.

Byzantijns Mannenkoor Friesland
in Jacobuskerk Zeerijp
Zondag 17 mei geeft het Byzantijns Mannenkoor Friesland (BMF) een
concert in de Jacobuskerk in Zeerijp. Er wordt een gevarieerd program-
ma gebracht van Russisch orthodoxe kerkmuziek en Oost-Europese
volksliederen. In enkele nummers treden eigen solisten op. Alles wordt
a capella uitgevoerd.

BMF is een a capella koor. In de
Byzantijnse traditie geldt de opvat-
ting dat alleen de menselijke stem
in staat is God te loven. BMF krijgt
altijd veel waardering van haar
publiek en dat zijn lang niet alleen
kerkgangers. Veel mensen, ook
zonder religieuze achtergrond, be-
leven kippenvelmomenten bij het
horen van deze prachtige muziek.
De unieke klankkleur van de melo-
dieën laat vrijwel niemand onbe-

roerd.

Het koor staat onder leiding van, de
uit Georgië afkomstige, Nana
Tchikhinashvili. Zij studeerde koor-
directie en zang aan het conserva-
torium in Tbilisi. Tijdens haar stu-
die werd zij als een van de jongste
professionele concertzangeressen
aangenomen in het academisch
staatskoor. Tevens werd zij als
studente reeds aangesteld als diri-

gente van ditzelfde koor. Tijdens
haar werkzaamheden als zange-
res en als dirigente ontwikkelde
Nana een geheel eigen stijl van
koordirectie. In 1994 studeerde
Nana af in beide richtingen.

Plaats en tijd: Jacobuskerk, Borg-
weg 6, 9914 PG, Zeerijp. Aanvang:
15.00 uur. Entree: aan de kerk
� 12,00; in voorverkoop � 10,00.
Deze zijn te bestellen via de websi-
te www.bmfdrachten.nl

Nieuwe mensen bij hun sport be-
trekken vinden de Eemsmond Run-
ners belangrijk. 'Wij staan voor ie-
dereen open,' aldus trainer La Crois
uit Uithuizermeeden. 'Een normale
gezondheid is voldoende, van daar-
uit bouwen we de conditie op.' Daar
is ook tijd voor, want de beginners-
groep maakt het hele jaar af, zo'n
dertig donderdagen.
'Het eerste grote doel,' zegt La Crois,
'is de Eemsmondloop van vijf kilo-
meter en daar werken we negen-
tien weken aan. Die benadering
wijkt echt af van programma's die
pretenderen dat je na zeven of acht
keer trainen al vijf kilometer of on-
geveer veertig minuten kunt door-
lopen. De meeste mensen die dat
proberen lukt het niet, of vinden het

een lijdensweg. Maar lopen moet
leuk zijn. Onze mensen willen na de
Eemsmondloop door. Sommigen
doen een week later de Vier Mijl
van Groningen al, of lopen in maart
twaalf kilometer in Haren.'
Een voorbeeld van dat enthousias-
me is Jenny van der Veen uit Uit-
huizen. Van beginner in de groep
van 2014, heeft ze zich ontwikkeld
tot een regelmatige verschijning
in de her en der georganiseerde
lopen. In Kantens liep ze een week
geleden tien kilometer in 61 minu-
ten, in Bedum deed ze het afgelo-
pen zaterdag opnieuw. 'Het is on-
gelooflijk hoe snel het gaat,' vertelt
ze. 'Ik ben nog geen jaar bezig.
Toen ik begon leek vijf kilometer
me onvoorstelbaar ver en dácht ik

niet eens aan grotere afstanden.'

De beginnersgroep heeft plaats voor
25 starters of herintreders. De trai-

ningen worden afwisselend gege-
ven door René La Crois, KNAU loop-
trainer niveau 3, of een zeer ervaren
loper.
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Team Sunrise mag de bloemetjes buiten zetten
Wat ons nu weer is overkomen… ongelofelijk…het houdt niet op…

Mijn jongere broer is vrachtwagenchauffeur en komt regelmatig bij
Proflora in Rijnsburg. In februari appte hij mij: ”bel Klaas eens, vriende-
lijke man, werkt bij Proflora. Na 11.00 uur”. En daarbij het telefoonnum-
mer van Klaas.

Door allerlei drukte en acties werd
het bellen met Klaas even uitge-
steld, maar eind maart heb ik toch
Klaas gebeld, inderdaad een vrien-
delijke man. Hij begreep ook heel
goed waarmee en waarom we be-
zig waren met inzamelen van geld.
Namens Proflora werd er � 100,00
gedoneerd aan het KWF via de ac-
tiepagina van Team Sunrise. Ik be-
dankte Klaas hartelijk en ging ver-
der met inzamelen van geld en
uitvoeren van allerlei activiteiten.

Van de week appte mijn broer mij
weer: ”ben je vanavond bereik-
baar?”. Voor mijn broertje ben ik
altijd bereikbaar, maar ik begon me
wel van alles in de hoofd te halen,
want waarvoor moest ik bereik-
baar zijn? In deze tijd van veel
slecht nieuws zocht ik het alweer in
dat rijtje… dan duurt wachten
lang…

Maar broertje had heel wat anders.
Hij was weer bij Proflora geweest
en had met Klaas koffie gedronken.
Klaas had nog eens over Team
Sunrise nagedacht en vond dat hij
hen nog wel een beetje extra kon
helpen. Hij schenkt het Team 100
bossen bloemen die ze kunnen
verkopen en de opbrengst is voor…
precies: Opgeven is geen optie/Alp
d'HuZes/KWF. Ik moest Klaas maar
weer eens bellen.
Dat heb ik vanmiddag gedaan en
met Klaas afgesproken dat de bloe-
men bezorgd worden op 8 mei! Dus
als je/u moeder wilt laten weten

hoeveel je/u van haar houdt en je/
uw dank voor haar zorgen wilt uit-
spreken? Wacht dan even tot Team
Sunrise langs is geweest en koop
daar een mooi boeketje voor moe-
der en help daarmee Alp d'HuZes/
KWF.
En zó wordt Team Sunrise weer in
het zonnetje gezet en mogen zij de
bloemetjes buiten zetten!

Maar wat voorafgaat aan 8 mei is
natuurlijk 5 mei, ook zoiets bijzon-
ders. Door mensen vanuit ons ei-
gen Kantens georganiseerd, voor
Team Sunrise!
Na de optocht van de versierde
wagens begint het feestje in t Schien-
vat. Allerlei bandjes zijn uitgeno-
digd en deze keer zal er ook ruimte
zijn om te jammen, een wens van
één van de organisatoren zal dan
eindelijk uitkomen!! Gezelligheid,
elkaar ontmoeten in de muziek,
genieten en ontspanning. De toe-
gang is gratis en wil men toch nog
geld doneren aan Opgeven is geen
optie/Alp d'HuZes/KWF dan kan dat,
want daarvoor zetten deze mensen
zich op een muzikale manier in. Een
benefietconcert met oa Waddnroes
(ook zij waren er op 27 februari al
bij), the Brothel Brothers en Mara-
donna's.

Dus waar is het feestje? In t Schien-
vat is het feestje! Komt allen op 5
mei na de optocht met de versierde
wagens rond 17.00 uur!!

Harriët Wassink
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Tenue voor G-voetbalteam
Het G-voetbalteam van Eemsmond (voor spelers met een verstandelijke
of lichamelijke beperking) krijgt van de gemeente een eigen tenue: shirt,
broek en kousen voor de spelers en een trainingspak voor de trainers.
Burgemeester Van Beek heeft op 15 april de sporttenues overhandigd.

In 2014 kreeg het initiatief voor een
G-voetbalteam in Eemsmond vorm
en werden er oproepen gedaan voor
leden. Inmiddels is het team een
feit: het bestaat uit 17 spelers die in
het winterseizoen al getraind heb-
ben in de Mencke.

Met de komst van het mooie weer
vinden de trainingen plaats op het

kunstgrasveld van Noordpool.
Burgemeester Van Beek: "Ik ben
ambassadeur van het G-voetbal in
Eemsmond, want ik vind het een
geweldig initiatief en ben enorm
trots  op  de  oprichters  én  op  de
spelers en trainers.

Ik vind het belangrijk dat iedereen
die dat wil, in onze gemeente kan

Op woensdag 11 maart jl. werden
de handtekeningen gezet onder een
samenwerkingsovereenkomst
tussen K.R.C. en Z.E.C. voor een
gezamenlijk te vormen C-elftal.
Beide verenigingen werken aan een
uitbreiding van hun jeugdafdeling
maar waren in de bovenbouw nog
niet in staat om zelfstandig met een
team in de competitie uit te komen.
Beide verenigingen besloten daar-
op de handen ineen te slaan zodat
ook deze leeftijdscategorie uit Kan-
tens en Zandeweer aan de compe-

titie kan deelnemen. Mede door de
medewerking van de KNVB kon het
team zaterdag 14 maart al zijn eer-
ste wedstrijd spelen. Het combina-
tieteam is een heel leuk team ge-
worden en ze doen heel erg hun
best om voorjaarskampioen te
worden.

Zaterdag 4 april jl. moest het team
om kwart voor één voetballen in
Groningen. Enigszins gespannen
vertrokken de jongens richting de
stad. GVAV Rapiditas C8 waren de

tegenstanders, en zoals zo vaak
wordt gezegd “dij stadse plougen
binnen altied lastig”. Het bleek al
een hele klus om het juiste veld te
vinden. De tegenstanders moesten
nog op het laatste moment op zoek
naar hesjes omdat dit team nor-
maal ook in blauw/wit-tenues
speelt. Ongeveer 20 minuten later
begon dan eindelijk de wedstrijd.
Vanaf de eerste minuut bleek al dat
de spelers van GVAV Rapiditas een
paar hele goede spelers in het veld
hadden staan, maar deze jongens

waren meer met hun eigen “Ronal-
do of Messi”-achtige trucjes bezig
dan het team waarmee ze voetbal-
den. Ons samenwerkingsteam was
daarentegen écht een team: ze
speelden stuk voor stuk fantas-
tisch, er werd keihard gewerkt voor
de gescoorde doelpunten en alle
spelers gunden elkaar te scoren.
De einduitslag was 1-12 (de
scheidsrechter had er twee gemist
en 1-10 genoteerd).

voetballen". Dat is ook het motto
van het team en dit komt ook op de
achterkant van de shirts te staan:
"G-voetbal - iedereen kan voetbal-
len!" De gemeente Eemsmond

draagt het G-voetbal een warm hart
toe en heeft daarom voor de kleding
gezorgd.

Samenwerkingsverband C-junioren K.R.C. en Z.E.C
De voetbalverenigingen Z.E.C uit Zandeweer en K.R.C uit Kantens gaan voor de rest van het seizoen een samenwerkingsverband aan. Beide
teams zullen vanaf nu namelijk met een gezamenlijk C-juniorenteam aan de competitie deelnemen.
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De Prins
Ien kraant n petret van n man mit n honderd joar olle joargaang van De Prins ien haanden. t Was n joargaang
oet 1915 van De Prins der Geïllustreerde Bladen, kortweg De Prins nuimd. Bie t oproemen van zien
schoonmoekes hoes haar e hom op zoller vonden. Zien zeun wol hom aal votsmieten, mor pa haar t nog net
tegenhollen kind. t Ding zaag der wat verropt oet, mor votdoun kon aaltied nog en meschain kon e der ain blied
mit moaken. Gelukkeg haar moeke gain last van moezen had, zee e, want den was der nait veul van overbleven.

t Weekblad kwam van n oetgever
oet Amsterdam en kostte drij gul-
den veur n hail joar. Dat was zes
sìnt ien week. Alderdeegs t keu-
ninkshoes was der op abonneerd.
Ien dij tied stonden der nog nait veul
petretten ien kraanten, mor ien De
Prins stonden veul hoarschaarpe
swaart-wit petretten. Kraant droug
gain levensovertuging oet. Hai zörg-
de veur n ontspannend genot, ge-
zelleghaid en aangenoam tiedver-
drief woar ale weken ien de hoes-
koamers laankhaalzend noar oet-
keken wer. t Blad kwam oet tussen
1901 en 1948.

Woarom vertel k joe dit? Dou k dit
ien kraant las, huf k mor noar bou-
kenplaank te kieken, den doar staait
bie ons net zoon ienbonden Prins.
Ook vonden bie t oproemen van t
ollerliek hoes.
Omreden dat e zo dik en hoog is,
staait e as leste tegen muur aan op
plaank. Wie kieken der nooit ien,
mor nou wil k waiten oet wat joar e

is. Hai vuilt n beetje slof aan. Dij van
ons is oet 1922. Hai is wat groder
van formoat as n Lougnijs, 26 bie 36
cm, en loodswoar. Ain kraant haar
zes bloaden, mor wel 52 moal. n
Feuilleton, veul keuninkshoesnijs,
historie, schiere ploaten en petret-
ten. Aiglieks mos k der vot ien
begunnen te lezen, mor koamer
mout leegpakt worden. Veureerst
mor weer op t olle stee.

En toch kwam e vrouger ien t begun
van ons traauwen en n poar joar
doarveur ainmoal ien t joar op to-
avel: mit Sunnerkloas! De Prins
was den t “Groot Bouk” van Sun-
nerkloas. Midden ien t bouk wer-
den n poar veljes plakt mit noamen
van kiender dij bie Sunnerkloas
komen moggen. Van n lapke rooie
stof haar k boukenlegger moakt,
den wis Sunnerkloas woar e t bouk
opensloagen mos. Mit Prins reed
mien wederhelft noar n boerderij,

DOEZENDBAINDER
n Ôlle, dunne doezendpoot,
vertelde aan n soortgenoot,
dij op n rötte boeskoolblad zat
dat hai gain doezend poten had.

“Ik wer”, zo zee hai tot zien gast
“laank deur twievel aantast
k heb toun op n rusteg veld
mien aigen poten ains teld.”

“Noa n uur was ik er mit kloar,
t binnen er om en bie achttien poar
of, de rest het zich verstopt.
Willen joe ains kieken of t klopt?”

Hai stak zien poten noar de zun
en de controle was net aan t begun:
toun vloog er n vogel neer
en baaide hadden gain verweer.

De woarhaid wer dus nait ontsloten.
Nou leven aale doezendpoten,
tot op vandoag nog ien de woan
dat zai op doezend poten stoan…..

Oet het archief van
Bouwko Schoneveld.

Aldert B.Ritzema

woar e ombatterijd wer as Sun-
nerkloas. Hou n stuk ien kraant
teweeg brengen kin, dat joen ge-
dachten mit joe op loop goan noar
vrouger tieden.

Anje van der Hoek
_______________________________________

Konsentroatsiekamp

Angsthoas
achter t goas.
Ogen hol,
vol schrik.
Wat mout ik?
Duustere dood,
hongersnood.
In moag
allint ain vroag:
Woarom den toch?

Henk Puister
Oet: Toal en Taiken
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Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. WeverT 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijs-
baanvereniging van Kantens.

Hallo, mijn naam is Peter op 't Holt, in 1955 geboren in Noorderhogebrug,
opgegroeid in Noordwolde en ben na 2 jaar in de stad in '77 in Uithuizen
gaan wonen en sinds '92 woon ik samen met mijn vrouw Jantien in
Stitswerd. We hebben samen ons bureau 'Pentavisie' en ik ben werk-
zaam als therapeut, coach, trainer en opleider. Het liefst zie ik mezelf
als begeleider, iemand die ondersteunend naast mensen staat, en
meekijkt en meeloopt in de processen die zich aandienen. Sinds maart
2014 ben ik voor D66 gemeenteraadslid en fractievoorzitter in de
gemeente Eemsmond.

zonder: op een gegeven moment
waren de uitslagen van 12 van de
14 stembureaus al binnen en het
zag er voor D66 niet goed uit.
Met een fractiegenoot stond ik bui-
ten te praten en we namen in dat
gesprek al ons verlies. Terugke-
rend in de raadszaal kwamen de
laatste uitslagen binnen en er bleek
dat we 2 stemmen boven de kies-
drempel hadden en dus 1 zetel in de
raad hadden gekregen als kleinste
partij, een geweldige verrassing!
Vanaf dat moment tot aan het zo-
merreces begon een intensieve
periode van het kennismaken met
de gang van zaken op het gemeen-
tehuis, met het gemeentebestuur,
het spel in de raad en met de vele
onderwerpen die zich aandienden.
Het zomerreces heb ik echt nodig
gehad  om  bij  te  komen  van  de
turbulente tijd, maar ook om me
voor te kunnen bereiden op de ko-
mende raadsperiode.
Mensen die het nieuws volgen
weten dat ik de gemeenteraad niet
ben binnengekomen in de meest
gemakkelijke periode, er liggen
belangrijke vraagstukken en
dilemma´s die een praktische en
zinvolle uitwerking vragen. Vanaf 1
januari 2015 moet de gemeente de
uitvoering regelen t.a.v. Jeugdzorg,
Ouderzorg en de WMO. Dat is orga-
nisatorisch en financieel een hele
opgave, om iedereen de juiste zorg
op de juiste manier te kunnen blij-
ven bieden. Dat heeft ook effect op
de begroting van de gemeente. In
de kerntakendiscussie gaat de ge-
meenteraad bepalen waar de ge-
meente de, nog meer beperkte,
financiële ruimte aan besteedt.
Daarnaast spelen thema´s als de
aardbevingen, de krimp, werkge-

Al in mijn tienerjaren was ik geïn-
teresseerd in politiek en maat-
schappelijk geëngageerd. Op mijn
16e organiseerde ik politieke ver-
kiezingen op de middelbare school
en stemde toen ook al op D66.
In Uithuizen heb ik me laten verlei-
den lid te worden van de PvdA. Eind
jaren '70 was ik voor deze partij
afdelingssecretaris. In deze perio-
de nam ik zeer actief deel aan en
organiseerde zelf ook manifesta-
ties en demonstraties. Dat bracht
me in contact met landelijke 'kop-
stukken' van verschillende partijen
en ook met de pers: kranten, tijd-
schriften, radio en tv. Mijn betrok-
kenheid en gedrevenheid waren
groot en een periode 'werd ik ge-

leefd', zoals dat
heet.

In '81 knapte
de draad en
stortte ik in
en in het-
zelfde jaar

heb ik mijn
l i d m a a t -
schap opge-
zegd.

Daarna heb ik me een paar jaar
teruggetrokken o.a. om te herstel-
len en me te gaan richten op relatie,
werk, studie en het bouwen van een
huis. In '87 ben ik lid geworden van
D66, de pragmatische insteek van
deze partij sprak me erg aan. Jaren-
lang ben ik slapend lid geweest, al
werd ik regelmatig gevraagd om
actief te worden, maar de eerdere
politieke ervaringen hield dat te-
gen.
In 2009 onderging ik een openhart
operatie; hiervoor had ik een paar
jaar nodig om te herstellen en een
nieuwe 'levensmodus' te vinden.
Begin 2013 werd ik opnieuw door
D66 gevraagd om een bijeenkomst
bij te wonen waar zou worden on-
derzocht of het mogelijk en zinvol
zou zijn om in de gemeente Eems-
mond deel te gaan nemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2014. Aarzelend besloot ik
naar deze bijeenkomst te gaan. Na
een 2e bijeenkomst werd besloten
met een kleine groep leden uit de
gemeente Eemsmond door te gaan
en e.e.a. verder te onderzoeken.
Deze groep van 6 mensen werd de
fractie, er werd een kandidatenlijst
opgesteld en na interne verkiezin-
gen werd ik lijsttrekker. Graag wil-
de ik het D66-geluid laten klinken
over de belangrijke onderwerpen
die onze regio raken. Daarna begon
de verkiezingscampagne, een ener-
verende tijd, maar ook bijzonder
leerzaam, omdat ik in contact
kwam met verschillende mensen
en organisaties, ik leerde nieuwe
invalshoeken, maar ook hoe orga-

nisaties en re-
ge l ingen
werkten en
hoe beïn-
v l o ed i n g
werkt.
In deze hec-

tische periode werd er bijzonder
plezierig samengewerkt in de frac-
tie, er was veel wederzijdse uitwis-
seling. Eigenlijk hadden we geen
verwachtingen, maar stiekem
hoopten we op 2 zetels. De avond
van de verkiezingsuitslag was bij-

legenheid en niet te vergeten de
gemeentelijke herindeling die veel
voor de toekomst van onze regio
gaat bepalen.
De grote vraag is of de Eemshaven
een economische factor kan blij-
ven en een bijdrage kan leveren
aan een gebied dat globaal tussen
de Eemshavenweg en het Reitdiep
ligt. Als dit niet het geval is dreigt
het Hoogeland een arme gemeente
met een heel groot gebied te wor-
den. Vanuit D66 wil ik me voor deze
en andere thema´s inzetten en met
de fractie zijn we bezig verschillen-
de initiatieven te ontwikkelen, waar-
mee we in de komende raadsperio-
de naar buiten komen.
Van overheidsbestuur (een over-
heid die alles regelt) naar over-
heidsparticipatie is de nieuwe trend:
ontwikkelingen en initiatieven ko-
men uit groepen burgers en het
gemeentebestuur sluit daarbij aan!
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Rekkertje
Ik begeef me op gevaarlijk terrein. Ik, als niet-geboren-Groninger, ga het
over het Gronings hebben. Dat moet ik aan deskundigen, lees: autocht-
onen, overlaten. Ik woon hier pas 38 jaar. 'Het wordt nooit wat', hoorde
ik een Stitswerder zeggen tegen import, die volgens mij vlekkeloos
Gronings sprak en die hier veel langer woont dan ik. Kortom: gevaarlijk
terrein. Inmiddels kan ik het aardig verstaan. En zelfs goed als er niet
teveel geknauwd wordt, als er niet binnensmonds gemompeld wordt of
als niet iedereen door elkaar heen praat. In die gevallen heb ik overigens
ook moeite met Nederlands.
Het Gronings, een officiële tak van het Nedersaksisch, net als Stelling-
werfs, Drents, Overijsels, Gelders (gedeelte) en Platduuts.
Dat rechtvaardigt dat er net als in het Nederlands ieder jaar een verkiezing
is van het mooiste woord, oftewel tschierste Grunneger woord. Ik begrijp
niet goed waarom het ene woord een jaar eerder niet schier is en een jaar
later ineens wel. Als het nu om een nieuw woord gaat is dat logisch.
Iedereen mag elk jaar woorden aandragen. De vijf meest gekozen
woorden worden genomineerd. Ieder jaar dezelfde vijf woorden? Dus,
niet. Er is niets veranderlijker dan een mens, dus hou je elk jaar van een
ander woord. Vorig jaar was dat vergrèld (kwaad).
Dit jaar vonden de Groningers mishottjen (mislukken) het allermooist.
Ik had er nog nooit van gehoord. Enkele dorpsgenoten met Groningse
oorsprong kenden het ook niet. Het woord heeft wel 35% van de stemmen
gekregen.

Ik heb niet gestemd. Had ik dat wel gedaan dan
had ik op rekkertje (elastiekje) gestemd. Het
werd tweede met 24%.
Een van de eerste woorden die ik hier leerde
was rekkertje. Geweldig woord. De eenvoud
zelve. Het zegt precies wat het is. Een rubber
sliertje dat rekt. Ook de verkleinvorm is prima.
Een rekker zou niet klinken, een rekkertje wel.
Hoe lang hebben we al een rekkertje? Even op
Wikipedia gekeken: het rekkertje is uitgevon-

den in Engeland door Stephen Perry in maart 1845. 170 jaar geleden. Voor
die tijd was het rekkertje onbekend. Niet interessant voor iedereen, maar
bij Twee voor Twaalf of Triviant kan je er mee scoren.
Dit brengt me op een ander woord dat ik hier in het begin heb geleerd. Als
dat woord genomineerd was had ik dat
zeker als het schierste woord ooit geko-
zen, Nog schierder dan rekkertje, name-
lijk: pakjedroager. Vertaald pakjesdrager.
Ik stel me gelijk in de koloniale tijd een
aantal donkere inlanders voor, met slechts
een lendendoek gekleed, uiteraard op blo-
te voeten, die voor de blanke man, gezeten
op een paard, alles sjouwt wat hij nodig heeft om in het oerwoud te
overleven. Klopt niet. Het is een bagagedrager en dan wordt niet een
witkiel op een station aan het begin van de vorige eeuw bedoeld, maar
een metalen rekje achterop de fiets.
Toen ik dat hoorde verscheen het beeld van een fietser met achterop een
keurig sinterklaaspakje met een prachtige strik erop. Het is tenslotte een
drager voor pakjes, geen pakken. Hoewel, in mijn gevonden plaatje is het
een behoorlijk pak en zonder strik. Nog net te zien zijn de snelbinders. Is
daar een Gronings woord voor? Bij deze wil ik die nu rekkers noemen. Dan
zit dus je pakje met rekkers op je pakjedroager. De woorden elastiekje
en bagagedrager gebruik ik vanaf heden nooit meer.

De vraag is: ben ik nu na 38 jaar volledig geïntegreerd? Ik vrees dat het
antwoord van de al eerder aangehaalde Groninger zal zijn: 'het wordt nooit
wat'.

Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
zondag 3 mei
09.30  leesdienst M.A. Doornbos
16.30  ds. M. de Vries, Bedum
zondag 10 mei
09.30  ds. J.W. Roosenbrand, Gro-
ningen
16.30  ds. G. Pruijssen, Loppersum
donderdag 14 mei, Hemelvaart
09.30  ds. H.W. van Egmond, Ten
Boer
zondag 17 mei
09.30  ds. P.A. Slager
14.30  ds. A.H. Driest, Groningen
zondag 24 mei, Pinksteren
09.30  ds. P.A. Slager
14.30  ds. H.W. van Egmond, Ten
Boer
_______________________________

CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 3 mei
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek
Zondag 10 mei
09.30 uur  ds. J. Sijtsma
14.30 uur  ds. H. Fahner
Donderdag 17 mei, Hemelvaart
09.30 uur- ds. J. Oosterbroek
Zondag 17 mei
09.30 uur  ds. M. Bergsma
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek
Zondag 24 mei, Pinksteren
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek
_______________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Vrijdag 1 mei
19.00 uur  Bevestiging en inzege-
ning van het huwelijk
van Jogchum Rooda en Hanneke
Oosterhof
Zondag 3 mei
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
Koffie en thee in Salem

Zondag 10 mei
09.30 uur  ds. R.P. Oosterdijk, Ha-
ren - gezamenlijk koffie in CGK
Donderdag 14 mei, Hemelvaart
Georgiuskerk Stitswerd
10.00 uur  ds. C.E. Lavooij, Vaassen
Gezamenlijke dienst met
Gereformeerde kerk Onderdendam
Zondag 17 mei
10.00 uur  drs. J.W. Bassie, Gronin-
gen
Zondag 24 mei, Pinksteren
10.00 uur  ds. E.J. Struif, Oosterwol-
de
_______________________________

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 10 mei
19.00 uur  ds. F. Stalman
Zondag 24 mei, Pinksteren
19.00 uur  ds. H. Poot
_________________________________________

Mijn oorlog
Mijn oorlog
speelt zich af
in films uit Hollywood.
Ik ken ze niet,
de kampen, de treinen
van angst. De slachtoffers
slechts acteurs

Mijn oorlog
staat gedrukt
in dikke boeken
Ik ken ze niet,
de gruwelijke beelden
van verdriet. De doden
slechts als cijfers.

Mijn oorlog
Twee stille
minuten, eens per jaar.
Ik ken hem niet.
Maar ik besef de angst,
het leed van toen en nu.
ik herdenk.

Voorgelezen in Westerbork door
Jurre van der Berg uit Thesinge.
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Weekenddiensten
TANDARTSEN:
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts tele-
fonisch te consulteren.
TANDARTSEN:
29 en 30 april
G.J. Heuvink
Ulrum - T 0595  402015
1 mei
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
2 en 3 mei
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
4 en 5 mei
Tandartspraktijk F.H. Bennink
Ten Boer  - T 050  3022720
6 en 7 mei
Tandartspraktijk Booij
Winsum - T 0595  441545
9 en 10 mei
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
13 en 14 mei
A.M. van Waes
Uithuizermeeden  - T 0595  413684
16 en 17 mei
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
22, 23 en 24 mei
C.H. de Lange
Leens - T 0595  571427
25, 26, 27 en 28 mei
Tandartspraktijk Aan de Meeden
 Winsum - T 0595  442244
30 en 31 mei
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum - T 0595  441740
________________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260
________________________________________

PSYCHOTHERAPIE EN
LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Mid-
delstum.
M 06 51255926
W binnenwerk-psychotherapie.nl
________________________________________

GEOPEND:
Vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur
(ook voor afhalen)
Zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur
of op afspraak v.a. 6 personen

Diverse Menu's
Soep v/d Dag ................. � 2,50
Zalmschotel ................... � 7,50
Karbonade ..................... � 6,50
Schnitzel ....................... � 7,50
Shoarmaschotel ............ � 6,50
Visfilet ............................ � 5,50
Kippenwings ................. � 5,50
Macaroni ....................... � 5,50
Bami .............................. � 5,50
Gevulde Tortilla's ........... � 5,50
(met gehakt/groente +salade)
Poffert ............................ � 5,50
Toetje Leutje Lanteern ... � 3,75
(Poffert met ijs, vruchten en slagroom) ...

Kleine sorbet .................. � 1,75
Grote sorbet ................... � 2,75
Schotels worden geserveerd met
Gebakken aardappelen of frites
en salade of groente van de dag
Vlees geserveerd met
gebakken ui/champignons/
paprika - extra ................ � 0,75
Menu's (ook voor de afhaal)

Buffetten (warm/koud)
evt. met BBQ v.a. . � 12.50 p.p.
Lunch v.a ............ �   7,50 p.p.
Diner 4 gan. v.a .. � 17,50 p.p.

WEEKEND MENU'S � 5,50
Vrijdag 1 en zaterdag 2 mei
Stamppot van het huis
Vrijdag 8 en zaterdag 9 mei
Bamischotel
Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei
Gebakken aardappelen, wortels en
vlees
Vrijdag 22 en zaterdag 23 mei
Pinkstermenu

Ook uw adres voor Frites (Max)
en snacks  v.a. � 1,30
U kunt bij ons ook terecht op
afspraak.
Ook voor uw Catering het adres!

Tot ziens bij Jeanet & Rita

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum - T 0595  437555
________________________________________

KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211
________________________________________

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613
________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084 M 06-14611173
________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084 M 06-14611173
____________________________________

Agenda
Rottum
Kerk Rottum
09.00 - 17.00 uur
Expositie Mirjam Bouchier
Gratis entree________________________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane________________________________________________________

Kantens
KANSTER JEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur________________________________________________________

Dinsdag 5 mei
t Schienvat
17.00 uur
muziek en jamsessie

Zaterdag 9 mei
Antoniuskerk Kantens
20.00 uur
orgelconcert
Entree � 8,00 (incl. drankje)

Donderdag 14 mei
Theaterwerkplaats Kantens
05.40 uur
Dauwtrappen met ontbijt
Zie elders in de krant

Maandag 18 mei
t Schienvat
17.45 uur
Start wandelvierdaagse
Zie elders in de krant

Zaterdag 23 mei
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda On-
nes)

Woensdag 27 mei
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub

Zondag 31 mei
t Schienvat
11.00 - 17.00 uur
t Schienvat open i.v.m. muzikale
fietsroute

Vaste activiteiten
t Schienvat
Dinsdag
9.30  12.00 uur
schildercursus
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
13.30  16.00 uur
schildercursus
20.00 - 21.30 uur
tai chi

Woensdag
13.30 - 16.00 uur
bridgecursus
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
entree �2,00
19.30 - 20.30 uur
bodyshape

Donderdag
20.00 - 22.30 uur
damclub
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Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
biljartclub

Vacature terreinmeester
v.v. KRC is op zoek naar een terreinmeester.
Tijdens de wedstrijden is de terreinmeester de spil van de vereni-
ging. Hij/zij reikt voetbalmaterialen uit en maakt de velden wedstrijd-
klaar.
Het is een leuke job waarbij je veel contact maakt met allerlei
mensen en het publiek. V.v. KRC is een sportvereniging waar veel
mensen vrijwilligerswerk doen. Een gezellige en actieve vereniging
waar je veel nieuwe contacten opdoet.

Sector: Sport en recreatie
Doelgroep: Heel divers
Locatie: Kantens
Functie-eisen: Goed kunnen werken met  jongeren

en van aanpakken weten
Wat hebben wij
u te bieden? Een gezellige onderlinge sfeer

met veel sociale contacten

Overige details
Contract: In overleg
Vergoeding: In overleg
Werktijd: Door de week en in het weekend in overleg
De activiteit
vindt plaats op: Meestal op zaterdag maar er zijn af en toe ook

wedstrijden die doordeweeks gespeeld worden

Geïnteresseerden voor deze functie
worden verzocht contact op te nemen
met het Hoofdbestuur van KRC.
(voor meer informatie: www.vvkrc.nl )

NIEUW NIEUW NIEUW
Stitswerd gaat digitaal. Sinds kort is Stitswerd ook te vinden op de digitale
snelweg. Kijk snel eens op www.stitswerd.123website.nl  Alles wat er
in het dorp speelt en te doen is staat hier te lezen.

Zomaar een halteplaats
Het is half vier 's middags, op een willekeurige dag in een willekeurige
plaats in de provincie. De bibliobus is nog maar net gearriveerd, maar
de eerste klant verlaat alweer de bus.

Zaterdag
14.00 - 20.00 uur
salon Leutje Lanteern geopend
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers

Het is een meisje van een jaar of
veertien. Ze ritst haar jack tot aan
haar kin dicht, want er staat een
harde wind. Even later zit ze op haar
fiets, op weg naar huis met onder de
snelbinders een stapeltje boeken.
Haar leesvoorraad voor de komen-
de week. In de trailer heerst een
aangename temperatuur. De licht-
vensters in het plafond geven het
wat dunne zonnetje vrij spel over de
boekenrekken. Druk is het nog niet,
maar er is toch al wel een tiental
mensen die keurend langs de schap-
pen lopen of staan te bladeren in
een boek.
De chauffeur administreert de uit-
leningen en maakt grapjes tegen de
kinderen.
De bibliothecaresse is bezig een
kennelijk nieuwe klant wegwijs te

maken in de collectie.
'Kijk, en dan staan daarboven de
boeken over landen en volken ...'
Het begint drukker te worden. Het
registratie-apparaat klikt nu voort-
durend en de stapel teruggebrachte
boeken groeit gestaag aan; de bibli-
othecaresse is druk doende om ze
te sorteren.
Bij de balie meldt zich een kind. In
één van de boeken die ze terug-
brengt zit geen kaartje. ,,Het zat er
ook niet in toen ik het kreeg." Grote
ogen van onschuld. Het probleem
is snel opgelost en het kind lijkt
enigszins opgelucht.
Dit is de laatste halteplaats en als
straks de trailer huiswaarts keert
zit er een lange dag van uitleningen
op. En voor de bezoekers begint een
week met nieuwe boeken. t Schienvat sluit

Ook dit jaar houden wij weer een
korte vakantie. We zijn daarom ge-
sloten van 1 t/m 7 juni 2015

Groet
Jeanet en Rita
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Foto van de maand
Een tip voor alle mensen die creatief in hun huis zijn, knoflook kan naast de smaak ook de sfeer verhogen.

Foto: Fred Reiffers
______________________________________________________________________________________________

Oud papier
woensdag  17  juni

vanaf 18.00 uur
T 06 -

Activiteiten
3 mei
PEC Zwolle - FC Groningen
kantine geopend
vanaf 17.30 uur

27 t/m 30 mei
KERMIS !

13 juni
Stratenvoetbal toernooi

20 juni
Seizoenafsluiting /jeugddag +
aansluitend BBQ

September
Sponsorloop voor de jeugd


